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Geacht college, 
 
De Wmo-adviesraad heeft de Rapportage toekomstverkenning Permar d.d. 4 maart 2016 en de uitvoering Wsw 

besproken in haar openbare vergadering van 19 april 2016. 

Gezien dit rapport en de situatie van de gemeente Renkum (blz. 16 t/m 19) met de daarbij behorende conclusies 

komt de Wmo adviesraad tot de volgende adviezen: 

• Uitgaande van voldoende aanbod van werkgelegenheid en een goed functionerend 

Werkgeversservicepunt werkgevers eenduidig benaderen. 

• Bedrijven interesseren en stimuleren hun (maatschappelijke) bijdrage te leveren waarbij mensen zo 

regulier mogelijk aan het werk gaan. 

• Nadrukkelijk kijken naar hoe werkgevers ontzorgd kunnen worden bij het in dienst nemen van de 

betreffende doelgroep. 

• Werkgevers ondersteunen met  opleidingen en trainingen om collega´s zodanig op te leiden dat een 

bedrijf de extra begeleiding aan deze mensen kan bieden, waarbij het project “Ik ben Harrie ” van het 

UWV een goede basis kan vormen. 

• Alle mogelijke geschikte werkplekken te onderzoeken, bijv. de mogelijkheden in de instellingskeukens, 

waarbij kleinschalige initiatieven ook aan bod komen. In alle gevallen moet het hier om werk gaan en 

niet om dagbesteding. 

• Nog eens nadrukkelijk kijken naar de doelgroep die niet meer kan instromen in de Wsw om te 

voorkomen dat deze groep tussen de wal en het schip valt en passende maatregelen voor hen te 

nemen.  

• De veranderingen die het gewijzigde beleid voor de medewerkers van Permar en Presikhaaf meebrengt 

goed met hen te communiceren. 
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• Als gemeente een actieve voorbeeldfunctie te gaan vervullen en ook te gaan werken aan een juiste 

beeldvorming over mensen met een beperking. 

• Een (beperkte) risicoanalyse op te zetten als het gaat om welke taken de gemeente zelf uit kan en moet 

voeren en welke taken er kunnen worden ingekocht: Waar liggen de risico’s en wat wordt er gedaan als 

het mis gaat? 

• Het advies onderaan pagina 3 van het rapport aan te scherpen. Het is een ´must´ (en geen vrijblijvend 

'kunnen') dat gemeenten de komende jaren hun werkbedrijven uitbouwen.  

De Wmo-adviesraad spreekt tot slot haar waardering uit voor het doorlopen traject richting Wmo-adviesraad, 

waarbij eerst informatie in de raadsinformatiebijeenkomst is ontvangen en daarna het rapport ter bespreking is 

voorgelegd. 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM  

     
W. Schoenmaker    M.S. Wijnhout 
Voorzitter    Secretaris 
 
 
 


